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Federal do Maranhão.
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futuro de novas produções.
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CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA E GRANULOMETRIA NO SEDIMENTO DO RIO
PINDARÉ NO MUNICIPIO DE TUFILÂNDIA ‐ MA
(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador

RESUMO
A bacia do Pindaré é a terceira em termos de
área e um dos maiores potenciais hídricos a ser
utilizado para o abastecimento da capital do
Estado. Em virtude do relevo apresenta grande
potencial de navegabilidade. As coletas foram
realizadas no início do período chuvoso no ano
de 2009. As amostras foram coletadas para
análises de matéria orgânica e inorgânica e
granulometria. Os baixos teores de matéria
orgânica, encontrados nas regiões densamente
povoadas do rio Pindaré, podem demonstrar
entrada de origem natural e uma expressiva
entrada de material oriundo da ação antrópica,

de uso e ocupação do solo isto e, devido à
plantação de arroz e melancias e outras
culturas.
Em
relação
às
análises
granulométricas pode‐se perceber que há um
predomínio maior de areia em todos os pontos
amostrados. Isso se deve ao fato da
proximidade dos mesmos com as áreas
desmatadas e pela falta de vegetação, que leva
área ficar desprotegida, onde ocorrem
erosões.

PALAVRAS‐CHAVE: rio, sedimento, tufilândia, Pindaré.

ABSTRACT

Characterization of Organic Matter and Sediment Particle Size on the River in the Municipality
of Tufilândia, Pindare ‐ MA
Pindaré The basin is the third in terms of area
and one of the greatest water potential to be

used to supply the capital of the state. Under
the relief shows great potential for
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airworthiness. Samples were collected at the
beginning of the rainy season in 2009. The
samples were collected for analysis of organic

and inorganic matter and particle size. The low
amounts of organic matter found in the densely
populated river Pindaré can demonstrate, and

the penetration of natural origin, a significant
input of material from the human action, use
and occupation and through the planting of rice
and watermelons and other crops. With respect
to particle size analysis can be seen that there

is a larger amount of sand in all the sampled
points. This is because of the proximity of the
same with the deforested areas and the lack of
vegetation, which leads to stay unprotected
area,
where
erosion
occurs.

KEY‐WORDS: river, sediment, tufilândia, pindaré.
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CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA E GRANULOMETRIA NO SEDIMENTO DO RIO
PINDARÉ NO MUNICIPIO DE TUFILÂNDIA – MA
INTRODUÇÃO
Uma bacia hidrográfica é constituída por um conjunto de redes de drenagem sistema de cursos
d’água conectados e que convergem direta ou indiretamente para um leito principal,
constituindo assim, uma unidade que deve ser utilizada para o planejamento integrado dos
recursos naturais. As bacias hidrográficas têm grande importância não só no contexto
hidrológico, mas também ecológico econômico e social de uma região (Sematur, 1991).
O planejamento ambiental, sobre o qual as ações de uso adequado dos recursos naturais
precisam ser expressas sobre uma dimensão geográfica, apresenta a bacia hidrográfica como a
grande unidade para a concepção do planejamento e a execução de projetos na área de meio
ambiente (Atlas do Maranhão, 2002). Além que o Estado do Maranhão possui grande potencial
hídrico, formado principalmente por bacias hidrográficas, bacias lacustres e águas subterrâneas.
Os rios maranhenses são caracterizados por sua grande extensão e volume de água.
Genuinamente, o Maranhão possui nove bacias hidrográficas (Atlas do Maranhão, 2002).
A bacia do Pindaré é a terceira em termos de área e um dos maiores potenciais hídricos a ser
utilizado para o abastecimento da capital do Figura 1: Localização do Município de Tufilândia
(MA).
Os sedimentos são depósitos complexos de partículas inorgânicas, matéria orgânica e
constituintes adsorvidos e dissolvidos. Portanto, a caracterização física e química destes
sedimentos, quanto ao seu perfil granulométrico, quantidade de matéria orgânica e
concentração de metais é de grande importância para o conhecimento dos processos naturais ou
antrópicos que ocorrem neste sistema (Da Silva e Silva,1999 citado por Silva, 2002).
Este estudo teve como objetivo avaliar as características físicas e químicas do sedimento e
delinear os principais impactos do Rio Pindaré no município Tufilândia, Maranhão.
MATERIAL E MÉTODO
Área de estudo
A bacia do rio Pindaré está localizada na porção Noroeste do Estado do Maranhão, ocupando
uma área de 40.400 km2, correspondendo cerca de 12% do Estado (Sematur, 1991). O rio
Pindaré principal afluente do rio Mearim nasce nas elevações que formam o divisor entre as
bacias hidrográficas dos rios Mearim e Tocantins, nas proximidades da cidade de Amarante em
cotas da ordem de 300m. Seu percurso total é de aproximadamente 686 km, sendo navegável no
trecho compreendido entre a sua foz no km 41 do rio Mearim até a foz do rio Buriticupu no km
456. Dentre os diversos rios maranhenses, destaca‐se como o mais piscoso e de importância para
a navegação, contribuindo no abastecimento de água das cidades ribeirinhas.
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A cidade de Tufilândia se localiza no oeste do estado do Maranhão e faz parte da Amazônia Legal.
“O “município é formado somente pelo distrito‐sede que possui coordenadas de 45º33’14,40”
longitude e 3º43’44,40” latitude (Figura 1). Foi criado pela lei 6180 de 10/01/1997, sendo sua
área proveniente do município de Pindaré‐Mirim. Com cerca de 5.517 habitantes em 2007, sua
taxa de crescimento populacional foi de ‐0,03% ao ano entre 2000 e 2007 (IBGE, 2007).

Área Geográfica: 270,93km²
População: 5.517 habitantes

Figura 1: Localização do Município de

Tufilândia (MA). Fonte, SGV, 2010.

As amostras de sedimento foram coletadas em áreas de acumulo de matéria orgânica, utilizando‐
se um a mostrador tipo “Core”. As coletas foram realizadas no início do período chuvoso no ano
de 2009. Essas amostras foram coletadas para análises de matéria orgânica e inorgânica e
granulometria.
Na figura 1, está à localização do Município de Tufilândia ‐ MA, cada ponto de amostragem com
seus nomes: Cada ponto especifica com seus nomes: P1(Calisto), P2(Valdir), P3(Entrada da
Canoa), P4(Prainha), P5(Porção do Geraldo), P6(Touco), P7(Santa luz). Utilizando a metodologia
para Análise granulométrica peneiramento ou combinação de peneiramentos, seguindo as
normas da ABNT ‐ NBR 7181‐84 (ABNT, 1984) e Para a matéria orgânica método da Incineração
(SILVA, 2002). As análises foram realizadas no Laboratório de Geoquímica do Laboratório de
Hidrobiologia – LABOHIDRO da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.

RESULTADO E DISCUSSÃO

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

Os resultados nos mostram valores de frequência de matéria orgânica e inorgânica no sedimento
para o período de novembro de 2009 apresentados na Figura 2. O s valores foi de 1,52 % a 3,15
%, ocorrendo aumento somente nos pontos (P1, P2 e P5). Para os valores de matéria inorgânica
foi de 96,68% a 98,68%. Observou‐se estes aumentos em alguns pontos da área de estudo no
período de novembro, nessa época ocorrem o início do período chuvoso onde ainda existem um
resquício de seca e a frequência de desmatamento, assoreamento e erosão são muito grande.
A fração de argila tem uma variabilidade ausente no material, uma vez que o valor mais elevado
observado foi de apenas 0,3%. Estas características textuais mostrou a instabilidade do material
sedimentar fluvial, sob a ação de hidrodinâmica local. Observou que a maior participação do
argila fração torna os solos mais suscetíveis à erosão.
O significativo papel que os sedimentos desempenham no ecossistema aquático é bem
conhecido. Além de fornecer habitat para muitos organismos aquáticos, serve como fonte e
depósito de materiais orgânicos e inorgânicos. A maioria da decomposição de materiais
alóctones e autóctones ocorre nos sedimentos. Mozeto Apud Bicuco & Bicudo, 2004).
De acordo com o tempo de residência da água do rio pode ocorrer uma maior ou menor
sedimentação dos materiais orgânicos e inorgânicos que chegam através de entradas pontuais ou
difusas. Além do maior carreamento de material alóctone no período chuvoso, deve‐se também
salientar a possibilidade de remoção e suspensão dos materiais orgânicos e
Inorgânicos nos sedimentos, devido ao aumento do fluxo de água ocasionado pelas chuvas
(Tundisi et al., 1999).

Figura 2: Frequências porcentagens de matéria orgânica e inorgânica do Sedimento do Rio
Pindaré, Município de Tufilândia ‐ MA, no período de Novembro/09. Cada ponto especifica com
seus nomes: P1(Calisto), P2(Vadir), P3(Entrada da Canoa), P4(Prainha), P5(Porção do Geraldo),
P6(Touco), P7(Santa luz).

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Matéria orgânica de sedimento de origem natural, acima de 10% é considerada orgânico,
e abaixo de 10% é considerado sedimento inorgânico ou mineral, locais com predominância de
sílica, argila e compostos como cálcio, ferro, manganês e outros (Esteves, 1986). De acordo com o
tempo de residência da água do rio pode ocorrer uma maior ou menor sedimentação dos
materiais orgânicos e inorgânicos que chegam através de entradas pontuais ou difusas.
Para os resultados de granulometria representado na Tabela1, demonstraram uma
variação granulométrica na composição do sedimento.
Tabela 1. Análise granulométrica para os Sedimentos do rio Pindaré, Município Tufilândia ‐ MA,
no período de Novembro/09. Cada ponto especifica com seus nomes: P1(Calisto), P2(Vadir),
P3(Entrada da Canoa), P4(Prainha), P5(Porção do Geraldo), P6(Touco), P7(Santa luz).
PONTOS
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Argila%
0,3
0,2
0,01
0,01
0,1
0,2
0,01

Silte%
43,23
39,97
31,34
38,65
32,87
30,89
39,44

Areia%
56,47
59,83
68,65
61,34
67,03
68,91
60,55

Foi observada uma maior participação na classificação do sedimento como Areia à média siltosa à
argilosa sendo que as porcentagens foram de 0,01 a 0,3 % de argila, de 30,89 % a 43,23 % de silte
e, para areia são porcentagens maiores que 68,91% devida à área mais arenosa para o
sedimento. Enquanto que em amostra de sedimento, a areia fina e média, prevaleceram. Porém,
os totais de participação de cada tipo de grão, representados na base da Tabela 1, indicaram uma
constância entre os vários tamanhos de partículas, ficando a maior porcentagem para a areia
fina. Os dados granulométricos da maioria dos pontos amostrados nesse estudo demonstraram
uma variação temporal na composição dos sedimentos coletados.
Os impactos ocorridos no município de Tufilândia, nas margens do rio Pindaré, são muitos como,
por exemplo: o desmatamento das matas ciliares para plantio de arroz e melancia; e construção
de povoados nas proximidades do rio, que provoca o assoreamento, alargando as margens,
causando assim o aumento da sedimentação do rio, como mostra na figura 3.
Dessa forma, os impactos ambientais negativos têm aumentado de maneira intensa, provocando
a destruição dos ecossistemas. Impactos ambientais são alterações do meio ambiente, causados
por atividades humanas, que afetam a saúde, segurança, bem estar da população, atividades
socioeconômicas, condições estéticas e sanitárias do meio ambiente (Holanda, 2009).
As frações granulométricas mais importantes nas discussões sobre a contaminação dos
sedimentos e solos por substâncias químicas são as de argila e silte. Essas partículas, de menor
tamanho, apresentam maior potencial de adsorção de metais. Solos erodidos e transportados da
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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bacia de drenagem para dentro dos corpos d’água são importantes, uma vez que são vetores de
partículas que reagem com os contaminantes existentes e mesmo transportados para o meio
aquático.

Figura 3.

Figura. 3. Impactos nas áreas das margens do Rio Pindaré‐ Tufilândia –MA, (A) área desprotegida
de vegetação (B) Margens de áreas erosão ( C) área da margem erosiva e (D) Plantio de arrozes
Fontes: Dados de pesquisa, 2010.
CONCLUSÃO
As características físicas e químicas são importantes na dinâmica do ecossistema aquático e, os
valores observados nos sete pontos de coletas do rio Pindaré, Município de Tufilândia‐ MA, são
considerados adequados para manutenção da vida aquática, segundo a resolução do CONAMA
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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357/2005. Porém, há alterações na qualidade da água, devido aos altos níveis de
desmatamentos nas margens do rio, causando assoreamento e erosão.
Os baixos teores de matéria orgânica, encontrados nas regiões densamente povoadas do rio
Pindaré, podem demonstrar, além da entrada de origem natural, uma expressiva entrada de
material oriundo da ação antrópica, de uso e ocupação do solo e devido à plantação de arroz e
melancias e outras culturas.
Em relação à análise granulométrica pode‐se perceber que há um predomínio maior de areia do
tipo média siltosa, em todos os pontos de amostragens. Isso se deve ao fato da proximidade das
mesmas com as áreas desmatadas e pela falta de vegetação, que leva área ficar desprotegida,
onde erosões ocorrem.
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RESUMO
As regiões litorâneas estão constantemente sofrendo influências de um conjunto de processos que atuam na
mudança da dinâmica costeira de curto e longo prazo. Ocasionando alterações na linha da costa e consequentes
erosões e deposições de sedimentos. Este trabalho tem como propósito mostrar evidências erosivas na paisagem da
praia de Poço no município de Cabedelo/PB, onde são enfatizados o caráter natural e antropogênico que influenciam
na dinâmica costeira da área. A praia em questão é localizada em latitude: 7°00'52,54"S e longitude: 34°49'40,41"Oe
encontra‐se em um trecho totalmente urbanizado, o limite ao sul com a Rua Agostinho Garcia Novas Lobo ao leste
com o Oceano Atlântico e ao norte com a Rua Oitavo Novais. Esta praia constitui uma amostra de como se comporta
o litoral paraibano, onde são observados trechos que apresentam problemas erosivos associados à dinâmica natural
e a ocupação urbana desordenada. A metodologia utilizada foi composta de três etapas, relacionadas entre si: a
pesquisa bibliográfica e uso fotográfico para documentar evidências erosivas na etapa de campo e a posterior
análise dos dados. No primeiro momento foi feito levantamento teórico dos diversos elementos físicos que
compõem a paisagem costeira em questão. Contudo, a paisagem da linha de costa, as evidências, as imagens,
apontaram para um recuo da linha de costa frente ao continente na praia do Poço.
PALAVRAS‐CHAVE: Dinâmica Costeira, Erosão, Praia do Poço.

ABSTRACT
Coastal areas are constantly suffering influences of a set of processes that operate in changing coastal dynamics of
short and long term. Causing changes in the shoreline and consequent erosion and deposition of sediment. This
paper aims to show the erosional evidence in the landscape Poço beach in the municipality of Cabedelo / PB, where
they emphasized the natural and anthropogenic character that influence the dynamics of the coastal area. The beach
in question is located in latitude: 7°00'52,54"S and longitude: 34°49'40,41"O and is in a totally urbanized stretch, the
southern boundary with street Agostinho Garcia Lobo on the east by the Atlantic Ocean and on the north by Street
Octavius Novais. This beach is a sample of how it behaves Paraíba coast, where stretches that have natural dynamics
associated with erosion problems and unplanned urban settlements are observed. The methodology was composed
of three steps related to each other: the bibliographical survey and use photographic evidence to document erosive
in field phase and the subsequent data analysis. In the first moment was done theoretical survey of the different
physical elements that make up the coastal landscape in question. However, the landscape of the coastline, the
evidence, the images pointed to a retreat of the shoreline facing the continent in Poço Beach.
PALAVRAS‐CHAVE: Coastal Dynamics, Erosion, Poço Beach.
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Erosão costeira: Evidências erosivas na praia do Poço, no município de Cabedelo – PB
Introdução
Com o aumento da ocupação das áreas costeiras e o quadro atual de mudanças climáticas e
elevação do nível relativo do mar (NM), estudos sobre mudanças da posição da linha de costa nas
últimas décadas têm se tornado ferramentas essenciais para a gestão da orla marítima e da zona
costeira (Souza e Luna, 2010).
Os ecossistemas costeiros são influenciados por processos continentais aliados a processos
marinhos, que interagem através de variáveis físicas, químicas, biológicas, climáticas e
antrópicas, que estão inter‐relacionadas complexamente, não estaticamente, mas estabelecendo
um equilíbrio dinâmico (Souza, 2001). Dentre os principais problemas ambientais característicos
da zona costeira destaca‐se a erosão marinha. Estando diretamenterelacionado ao fascínio da
sociedade por esses ambientes, mormente, as distintas pretensões do capital que
proporcionaram o vasto desenvolvimento do turismo, a alocação de indústrias e a urbanização.
Entretanto, existem várias causas naturais que podem desencadear a erosão costeira (Silva,
2009). No entanto, através da intervenção de um fator antrópico, os processos atuantes nessa
área podem ser minimizados ou maximizados (Vasconselos, 2010). O que realça o fato de as
praias oceânicas seremaltamente dinâmicas e sensíveis; pois dependem também de uma ampla
variação em escala temporal entre curtas flutuações (diárias, semanais e mensais) e flutuações
de longo período (até milhares de anos) (Souza, 2009). Em praias com ampla ocorrência de
arenitos de praia defronte à praia ou recobrindo a face praial oferece alguma proteção por se
comportarem como quebra mares (Muehe, 2005).
Quando o balanço sedimentar da praia for negativo (saída/perda de sedimentos for maior do que
a entrada/ganho de sedimentos) haverá um déficit sedimentar, predominando assim, o processo
erosivo. Acarretando paulatinamente uma diminuição de sua largura e a retração da linha de
costa. Se o saldo for positivo a praia tenderá a crescer em largura, pela deposição predominante
de sedimentos, e a linha de costa progradará. No balanço sedimentar nulo (igual à zero) haverá o
equilíbrio do sistema praial (Souza, 2012). Os balanços negativos, principalmente, tendem a
provocar sérios problemas em áreas urbanizadas, ou nas quais o uso das praias representa uma
importante opção de lazer e de atividade econômica (Muehe, 1996).
A erosão em uma praia se tornará problemática quando for um processo severo, acelerado e
permanente ao longo de toda essa praia ou em partes dela, ameaçando assim áreas de interesse
ecológico e/ou socioeconômico (Souza et al., 2005). Nessas condições o fenômeno passa a ser
denominado de erosão praial quando se refere somente às praias, ou erosão costeira quando
atinge também promontórios, costões rochosos e falésias (Souza, 2012). As variações relativas do
nível do mar e as alterações do padrão dinâmico por variações naturais e/ou induzidas pelo homem são os
principais fatores (Tessler & Goya, 2005).As causas naturais da erosão estão associadas a um
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conjunto de processos que atuam nas mudanças da dinâmica costeira, de curto e longo período,
e à elevação do NM de curto (ressacas) e longo período. As causas antropicamente induzidas são
relacionadas a uso e ocupação inadequados da zona costeira e, em especial, da linha de costa,
que provocam alterações na dinâmica costeira e redução do estoque de sedimentos (Souza
2012). Gerando consequentemente, uma série de conflitos de uso e ocupação do solo de regiões
costeiras.
O objetivo geral deste trabalho foi evidenciar a erosão no trecho da praia do Poço, bem como a
dinâmica costeira existente. Analisando elementos naturais e antropogênicos presentes na área
visitada.
Materiais e Métodos
Área de Estudo
Cabedelo é um município portuário pertencente à área metropolitana do Estado da Paraíba, com
uma área de 31,42 km², fundado em 1956. Suas coordenadas geográficas são: latitude 6°58'21S e
longitude 34°50'18"W. O município limita‐se ao Norte e a Leste com o Oceano Atlântico, e a
Oeste com os municípios de Santa Rita e Lucena e ao sul com João Pessoa. Dentre suas atividades
econômicas, predominam pela ordem, o comércio, inclusive o de derivados de petróleo, os
serviços de operações portuárias, a pesca, a indústria e o turismo. O município se encontra em 2º
lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, na Paraíba com
0,757. Possui um clima quente e úmido, com temperaturas entre 22ºC à 35ºC,com altitude de 3m
em relação ao nível do mar. As chuvas começam geralmente em abril e terminam em julho. A
vegetação é bastante diversificada, apresentando faixas de Mata Atlântica, coqueirais e
manguezais.
Segundo o Mapa de Distribuição da População de Cabedelo 2000 (IBGE) as áreas próximas ao
litoral são as mais intensamente povoadas, resultado do processo histórico de ocupação do
Brasil.
O município esta dividido em 24 bairros (Lei nº 1.540 De 12 de Agosto de 2011º), dentre eles o
bairro do Poço (Criado pela Lei 651/92 de 10 de Abril de 1992). Ponto localizado em Latitude:
7°00'52,54"S e Longitude: 34°49'40,41”W, situado entre as praias de Ponta de Campina e
Camboinha. Localizada a 6 km do centro da cidade e costuma receber um bom número de
turistas durante a alta temporada.
Segundo a Secretaria de Planejamento o bairro do Poço quanto aos seus limites envolve uma
poligonal do bairro: Área limitada a partir do cruzamento da BR 230 com a Rua Agostinho Garcia
Lobo, seguindo pela BR 230 na direção sul pelo lado ímpar até a Rua Otávio Novais, seguindo por
esta na direção leste pelo lado ímpar até o Oceano Atlântico, voltando pela Orla Marítima em
direção norte até a Rua Agostinho Garcia Lobo seguindo por esta na direção oeste pelo lado par
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até o cruzamento da BR 230 com a Rua Agostinho Garcia Lobo, fechando assim a poligonal que
determina o bairro do Poço.
Coleta e Análise dos dados
Os procedimentos utilizados para coleta de dados em campo foram compostos de três etapas,
relacionadas entre si: a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental através do uso fotográfico
para documentar evidências erosivas na etapa de campo e a posterior análise dos dados.
Resultados e Discussão
Se historicamente o avanço do mar era considerado natural e inofensivo aos seres humanos, as
construções litorâneas fizeram o assunto passar a ser visto como fator de risco, implicando em
questões econômicas e sociais. Sendo este, o principal problema concernente a erosão, onde o
agravante da erosão é o próprio homem, pois se não houvesse edificações tão próximas à linha
da costa, o tema não estaria tão em pauta no momento e não implicaria grandes intervenções
nas sociedades litorâneas. Pois,a erosão costeira em seu estado natural não é uma ameaça aos
cordões arenosos litorâneos e sim parte integral da evolução destes sistemas (Pilkeyet al., 1985).
Segundo Muehe (Projeto Orla, 2006), a adoção de limites legalmente aceitos representa um
passo fundamental para orientar as ações de controle e restrição de atividades que possam
alterar de forma negativa as características ambientais, estéticas e de acessibilidade à orla.
Entretanto, o limite de 33 metros dos terrenos de marinha, medidos, em direção à retroterra, a
partir da preamar de sizígia de 1831, é de difícil determinação e frequentemente não ultrapassa a
largura da berma de praias mais largas. E os limites oceânicos sequer são considerados. Tomando
por exemplo uma praia dissipativa, sujeita a ondas de tempestade com altura na arrebentação
frequentemente superior a 3 metros veremos que a adoção de um limite, por exemplo, de 100m
medido a partir da posição do nível de baixa do mar, ultrapassaria apenas ligeiramente a crista
das dunas frontais. Não representaria, consequentemente, segurança contra eventos associados
a mudanças globais (i.g. elevação do nível do mar, intensificação das tempestades, etc). Com isso,
é razoável o estabelecimento de um limite de 200 metros ou mesmo superior. No entanto, 200
metros poderia ser um limite excessivo para a região Nordeste e Norte, levando‐se em
consideração o clima de ondas menos agressivo que o do sul e sudeste.Portanto, é aconselhável
um estudo detalhado levando‐se em consideração todas as situações existentes (i.g.
Geomorfologia, etc), estabelecendo assim, o limite para a costa dependendo da tendência
erosiva observada. No entanto, segundo o Projeto Orla (2006) é proposto limites para a orla, na
área marinha, na isóbata dos 10 metros e, na área terrestre, 50 metros em áreas urbanizadas e
200 metros em áreas não urbanizadas, contados na direção do continente, a partir do limite de
contato terra/mar, em qualquer de suas feições: costão, praia, restinga, duna, manguezal, etc.
Tendo por finalidade: identificar uma possível linha de segurança da costa, abarcando as áreas de
grande dinamismo geomorfológico, de singular manifestação de processos erosivos ou de
sedimentação (com tendências de transgressão ou regressão marinhas), cobrindo espaços de
equilíbrio instável em termos de processos morfogenéticos e hidrodinâmicos.
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Atualmente, é perceptível que a Praia do Poço enfrenta sérios problemas no processo de erosão.
Compreende ao trecho de linha de costa em erosão caracterizada por evidencias notáveis de
recuo continuado da linha de costa. Essa degradação não se deve apenas ao aumento do nível do
mar, ocorre também devido a ocupação e/ou instalação de estruturas fixas em áreasque deviam
ser mantidas intactas, comprometendo e ameaçando propriedades (Figura A), etc., raízes
expostas (Figura B1), coqueiros caídos (Figura B2), A área de restinga encontra‐se bastante
antropizada e inexiste principalmente (Figuras Ae B). O recuo de costa neste trecho e as
evidências aparentes foi confirmado por meio de observações empíricas, claramente observáveis
através da detecção de estruturas fixas destruídas.

Figura A – Evidências erosivas. Estruturas fixas destruídas e ameaça a residências. Foto: Francisco
Rafael Melo Patrício
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B1

B2

Figura B – Evidências erosivas. B1 Raízes expostas e B2 Coqueiro caído. Foto: Francisco Rafael
Melo Patrício
Conclusão
A análise da erosão costeira no litoral paraibano na praia do Poço é relevante para identificar a
vulnerabilidade da linha de costa exigindo um maior planejamento urbano de ocupação do
respectivo espaço.
A redução dos impactos erosivos futuros na linha de costa se encontra atrelada ao planejamento
e gerenciamento na condução da expansão da malha urbana considerando o risco envolvido.
É necessário ressaltar que a erosão costeira é um fenômeno natural que não se restringe apenas
ao litoral paraibano, mas é perceptível que na Praia do Poço identificamos através de imagens
que a presença antrópica potencializa o fenômeno da retrogradação. Devemos ter em mente que
a natureza é dinâmica e que a grande maioria dos impactossão fenômenos naturais agravados
pela ação desordenada do homem, daí a necessidade de planejamento de ações no que
corresponde a instalação dos fixos (infraestrutura)para garantir uma melhor comodidade dos
fluxos (as dinâmicas sociais).
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